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Abstract: In Vietnam, education is an foreign science. The context of spreading education into
Vietnam inseparable from the transformation of education in the modern period is the trend of
“Western learning leads East”. The paper analyzes the impact of French-Vietnamese education;
the emergence of Marxist scientific concepts through the revolutionary education stream in the
country, and the formation of pedagogy to clarify the process by which education has been
gradually introduced and formed in Vietnam.
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1. Mở đầu
Giáo dục học (GDH) thường hiểu theo các hàm
nghĩa: (1) là khoa học giáo dục, tức là một tập hợp các
khoa học nghiên cứu về hiện tượng giáo dục con người;
(2) là lí luận giáo dục cơ bản, tức các lí luận có khả năng
chỉ đạo hoạt động thực tiễn giáo dục; (3) là một môn học
nghiệp vụ bắt buộc trong các trường sư phạm.
GDH là ngành học có nguồn gốc từ châu Âu. Tiền đề
để hình thành GDH ở Việt Nam là sự thiết lập hệ thống
trường học công của nhà cầm quyền Pháp trên đất Việt
khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. Cùng với đó là
sự hình thành các trường, lớp sư phạm; các lí luận giáo
dục phương Tây được dẫn nhập trực tiếp trong quá trình
người Pháp quản lí hệ thống giáo dục mới này. Ngoài ra,
sự tiếp thu các lí luận giáo dục mới của sĩ phu yêu nước
Việt Nam cũng là một trong những điều kiện để thúc đẩy
ngành khoa học giáo dục Việt Nam sớm hình thành và
phát triển. Sau khi Cách mạng Tháng 8 thắng lợi, nước
Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được thành lập (1945). Nhà
nước đã chú trọng kiến thiết, phát triển giáo dục và
nghiên cứu giáo dục; từ đó, ngành khoa học giáo dục ở
Việt Nam phát triển nhanh chóng và các lí luận giáo dục
dần được “Việt Nam hoá”.
Bài viết phân tích ảnh hưởng của nền giáo dục Pháp
- Việt (nền giáo dục Việt Nam thời thuộc Pháp); sự xuất
hiện các quan niệm giáo dục khoa học của chủ nghĩa Mác
thông qua dòng giáo dục cách mạng trong nước và sự
hình thành ngành sư phạm để làm rõ quá trình các tri thức
GDH đã từng bước được truyền nhập và hình thành ở
Việt Nam.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái niệm “lịch sử giáo dục học”
Giới nghiên cứu giáo dục ở Việt Nam nhận định rằng
“Lịch sử GDH là lịch sử của tư tưởng và lí luận giáo
dục”. Trong tác phẩm “Giáo dục học” (1987), Hà Thế
Ngữ đã nêu “Lịch sử GDH nghiên cứu lịch sử phát triển
các học thuyết GDH và lịch sử phát triển thực tiễn giáo

dục, lịch sử đấu tranh của những tư tưởng GDH tiến bộ
chống những tư tưởng GDH và chính sách giáo dục phản
động của các giai cấp thống trị, lịch sử ứng dụng những
lí luận GDH trong thực tiễn tổ chức nền giáo dục quốc
dân” [1; tr 26]. Theo quan niệm này, lịch sử GDH là một
bộ phận của lịch sử giáo dục. Cùng nhận định này, một
số tác phẩm về lịch sử GDH đã ra đời, điển hình là tác
phẩm “Lịch sử GDH” (The history of pedagogy) do nhà
GDH người Pháp Gabriel Compayre biên soạn năm
1881 mô tả các nền giáo dục điển hình trên thế giới và
các tư tưởng giáo dục điển hình chỉ đạo các nền giáo dục
đó từ cổ đại đến cận đại [2]. Ở Việt Nam, “Lịch sử GDH
thế giới” do Nguyễn Lân biên soạn (1958) cũng phân tích
các nền giáo dục điển hình trên thế giới từ Tây sang
Đông, đặc biệt là nền giáo dục Xô Viết [3]; Võ Quang
Phúc trong “Vấn đề đối tượng của lịch sử GDH” cho
rằng, “đối tượng của khoa học này (lịch sử GDH) vừa là
lịch sử của khoa học giáo dục vừa là lịch sử giáo dục”
[4; tr 108]. Theo ý kiến này, lịch sử GDH không phải là
lịch sử của một phân ngành giáo dục, mà là lịch sử phát
triển của khoa học giáo dục từ góc độ khảo sát tổng thể
toàn bộ quá trình phát triển của khoa học giáo dục; trong
đó, bao gồm cả lịch sử giáo dục. Từ các phân tích nêu
trên, có thể thấy khái niệm lịch sử GDH đang không
ngừng phát triển và từ các góc độ nghiên cứu khác nhau
chúng ta có các khái niệm không đồng nhất.
GDH tách ra từ triết học và trở thành một ngành khoa
học độc lập đã hơn 400 năm nếu tính từ thời điểm nhà
giáo vĩ đại Komensky (1592-1670) cho ra đời tác phẩm
“Lí luận dạy học vĩ đại” (The great Didactic) vào năm
1632 [5], và hơn 200 năm nếu tính từ thời điểm tác phẩm
“GDH phổ thông” (Allgemeine Padagogik) của Johann
Friedrich Herbart (1776-1841, nhà triết học, tâm lí học
và GDH của Đức) được xuất bản năm 1806 [6]. Dù tính
từ mốc thời gian nào thì cũng không thể phủ nhận rằng
GDH đã trở thành một ngành khoa học độc lập, ngành
khoa học nghiên cứu các hiện tượng giáo dục, vấn đề
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giáo dục của con người nhằm tìm ra quy luật giáo dục
chung nhất, giải thích các ứng dụng và lí luận giáo dục
trong hoạt động giáo dục thực tiễn. Nếu so sánh GDH
với các ngành khoa học khác thì có thể nói, GDH là
ngành khoa học vừa “già” lại vừa “trẻ”. “Già” bởi từ khi
có giáo dục thì không ngừng có các vấn đề về giáo dục
nảy sinh và con người không ngừng kiếm tìm lời giải cho
các vấn đề đó; “trẻ” bởi với vai trò là một khoa học độc
lập thì GDH mới chỉ hình thành được vài trăm năm trở
lại đây.
GDH từ khi trở thành một ngành khoa học độc lập
cũng đã vài trăm năm, tự thân nó đã có những thành tựu
nhất định. Do vậy, lịch sử GDH là ngành học lấy sự phát
triển của lí luận GDH trong lịch sử làm đối tượng nghiên
cứu; nó thông qua nghiên cứu quá trình hình thành và phát
triển của GDH, tìm kiếm quy luật phát triển của GDH, để
làm phong phú hơn sự phát triển của giáo dục nói chung
và lí luận giáo dục nói riêng. Nếu dựa theo định nghĩa này,
một số tác phẩm lịch sử GDH đã nêu ở trên kia có thể là
lịch sử giáo dục, lịch sử học thuyết giáo dục, lịch sử tư
tưởng giáo dục nhưng không phải là lịch sử GDH.
Lịch sử GDH là lịch sử phát triển của một ngành khoa
học, là lịch sử diễn biến về sự nảy sinh, hình thành và
phát triển của ngành GDH, nó là kết tinh tri thức của nhân
loại, là kết quả của nhận thức nhưng chỉ có những nhận
thức dùng hình thức khoa học biểu hiện ra mới có thể quy
về phạm trù của lịch sử GDH. Còn lịch sử tư tưởng giáo
dục là sự phát triển của các nhận thức, suy nghĩ về các
hiện tượng giáo dục, nó có tính tương đối với lịch sử thực
tiễn giáo dục, lịch sử chế độ giáo dục, nó bao gồm sự
nhận thức và giải thích của các nhà triết học, xã hội học,
chính trị học… đối với giáo dục trước khi GDH được
hình thành và có liên quan đến các phân tích về giáo dục
sau khi GDH được hình thành. Như vậy có thể thấy, lịch
sử tư tưởng giáo dục và lịch sử GDH đều là một bộ phận
của lịch sử giáo dục, chúng có quan hệ mật thiết với nhau,
chúng cùng là nhận thức của con người về các hiện tượng
giáo dục, là phương thức tư duy của con người để giải
quyết hoạt động giáo dục.
Trong lịch sử khoa học Việt Nam, GDH là một ngành
khoa học có nguồn gốc ngoại lai. Sự dẫn truyền của nó
vào Việt Nam là kết quả trực tiếp của sự cải cách giáo
dục từ Hán học truyền thống sang Tây học dân chủ, đặc
biệt là sự thành lập các trường, lớp sư phạm đào tạo giáo
viên đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục.
2.2. “Tây học dẫn Đông” đã “kết nạp” giáo dục học
vào Việt Nam
“Tây học dẫn Đông” là quá trình văn hoá học thuật
phương Tây được truyền bá mạnh mẽ vào phương Đông,
nó tác động mạnh mẽ đến sự chuyển biến văn hoá - xã

hội tại các nước phương Đông như Trung Quốc, Nhật
Bản và Việt Nam. Tại Việt Nam, văn hoá học thuật
phương Tây bao gồm quan niệm phân ban khoa học,
nguyên tắc giáo dục, phương pháp giáo dục, cơ cấu tổ
chức giáo dục được truyền nhập và ảnh hưởng theo hai
con đường: con đường thứ nhất là con đường trực tiếp
thông qua hệ thống giáo dục Pháp - Việt, con đường thứ
hai là con đường gián tiếp thông qua sự phát triển của
dòng cách mạng yêu nước.
Đối với con đường đầu tiên, ngay khi đánh chiếm
được nước ta, thực dân Pháp đã từng bước tiến hành xây
dựng nền giáo dục mới (giáo dục thực dân) phục vụ cho
mục đích xâm lược của chúng. Những năm cuối thế kỉ
XIX, chúng bãi bỏ chế độ giáo dục phong kiến, thiết lập
Tân học ở Nam Kì (1867), giữ nguyên chế độ giáo dục
phong kiến ở Bắc, Trung kì. Một mặt, chúng cải cách nền
cựu học, xây mới hệ thống giáo dục tiểu học; một mặt,
hạn chế tối đa sự phát triển của giáo dục quốc dân (mở
số lượng trường ít, chỉ phổ cập bậc sơ học). Đầu thế kỉ
XX, trước nhu cầu cấp thiết của quá trình khai thác thuộc
địa cùng áp lực từ các phong trào giáo dục yêu nước, thực
dân Pháp đã tiến hành hai lần cải cách giáo dục, hoàn
thiện thêm hệ thống giáo dục Pháp - bản xứ và bộ luật
đầu tiên về giáo dục cũng được ban hành vào năm 1917,
trong đó quy định bắt đầu từ năm 1919 xoá bỏ hoàn toàn
nền giáo dục cựu học, xây dựng thống nhất hệ thống giáo
dục theo hệ thống giáo dục của Pháp trên toàn lãnh thổ
Việt Nam; từ đó, một hình thức giáo dục hoàn toàn mới
mang đậm ý thức giáo dục giai cấp tư sản - thuộc địa đã
được xây dựng ở Việt Nam.
Trước khi Pháp xâm lược Việt Nam, GDH Pháp đã
phát triển đến trình độ lí luận nhất định, được công nhận
và là một trong những lí luận giáo dục điển hình tại
phương Tây bấy giờ. Do đó, trong quá trình phát triển
của hình thức giáo dục mới Pháp - bản xứ, hệ thống phân
loại học thuật và tri thức GDH Pháp hoàn toàn du nhập
vào Việt Nam. Việc thực dân Pháp sử dụng chương trình
học phân khoa chuyên ngành, nguyên tắc tổ chức dạy học
và phương pháp dạy học mới trong giáo dục Pháp - Việt;
một mặt giúp các tầng lớp trí thức Việt Nam hiểu biết
tình hình học thuật của phương Tây, đánh giá xem xét lại
nền cựu học truyền thống, mở rộng tầm nhìn học thuật;
mặt khác, nó dẫn truyền một luồng tư tưởng mới vào
chuyển đổi nền giáo dục truyền thống, tìm ra phương
hướng phát triển giáo dục mới cho đất nước là nền giáo
dục quốc dân và khoa học. Nguyễn Trường Tộ từ rất sớm
đã phê phán nền giáo dục truyền thống “trọng hư văn,
nhẹ thực dụng”. Ông cho rằng, mục đích giáo dục là học
để thực hành, để mang lại lợi ích thiết thực; do đó, cần
xây dựng chương trình học khoa học và mở thêm các
trường học, trường chuyên nghiệp trên cả nước [7]. Có
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thể nói, quan niệm cải cách giáo dục của Nguyễn Trường
Tộ là một mốc đánh dấu sự chuyển biến tư tưởng về giáo
dục theo hướng khoa học ở nước ta dù những ý kiến đó
không được thực thi.
Ngoài ra, sự thay đổi về hình thức tổ chức, quản lí,
nội dung giáo dục “Tây học” đã thay đổi tư tưởng của
các tầng lớp tri thức đương thời và từng bước cải tổ nền
giáo dục Việt Nam, đưa nền cựu học lỗi thời trở thành
nền tân học dân chủ, dù rằng nền tân học ấy mang nặng
tính chất tư bản, tồn tại nhiều hạn chế và tiêu cực. Nhưng
chúng ta không thể phủ nhận rằng chính nhờ thực dân
Pháp thi hành “phổ cập” giáo dục tiểu học, dẫn nhập và
ứng dụng các tri thức khoa học giáo dục phương Tây vào
Việt Nam đã mở ra hướng phát triển mới cho nền giáo
dục phong kiến lỗi thời, lạc hậu không còn đáp ứng được
sự phát triển của thời đại mới ở nước ta, góp phần thúc
đẩy giáo dục nước ta phát triển.
Con đường thứ hai đưa văn minh phương Tây tác
động đến sự phát triển của giáo dục Việt Nam là qua sự
ảnh hưởng của các phong trào cách mạng yêu nước, điển
hình là phong trào Duy Tân, cải cách của các nước có
nền văn hoá tương đồng (Nhật Bản và Trung Quốc). Sự
phát triển mạnh mẽ của Nhật qua cuộc cải cách Duy Tân
Minh Trị (1868) và các tư tưởng mới trong Tân văn, Tân
thư Trung Quốc được truyền bá rộng rãi vào nước ta kết
hợp với mầm mống tư tưởng dân chủ tư sản dần hình
thành trong nước đã tác động các sĩ phu Việt Nam. Sự
giác ngộ về vai trò của giáo dục với sự phát triển xã hội
đã thúc đẩy các sĩ phu trong nước mà điển hình là Phan
Bội Châu, Phan Châu Trinh mong muốn xây dựng một
nền học thuật Việt Nam mới, tiến bộ và khoa học. Kết
quả là mô hình giáo dục trường học Duy Tân, Đông Kinh
nghĩa thục (ĐKNT) đã được xây dựng và phát triển
nhanh chóng trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam dựa trên
mô hình “giáo dục thực nghiệp” Khánh Ứng nghĩa thục
của Nhật. Các sĩ phu nước ta đã vận dụng các tri thức
GDH ban đầu vào tổ chức, phát triển giáo dục theo định
hướng “giáo dục cứu nước”. Giáo dục có mục đích “khai
dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh” chống lại nền giáo
dục cũ làm con người ta yếu hèn, “ĐKNT tiếp nhận
chương trình đào tạo khoa học của hệ thống Pháp - Việt,
có phân ban, có các môn học như giáo dục hiện đại
nhưng không bị nhiễm tính chất thực dân. Nó cũng kế
thừa những giá trị nhân bản, nội dung đạo đức của Nho
học nhưng được cải biến cho phù hợp với tình hình mới.
Có thể nói ĐKNT chính là cái bắt tay của nền cựu học
và tân học tại Việt Nam thời kì đó.” [8; tr 214]. Nội dung
học tập phù hợp với hiện trạng đất nước, giáo viên cũng
được lựa chọn và phân công phù hợp giữa năng lực của
thầy và nội dung giảng dạy. Việc quản lí vận hành ĐKNT
cũng được phân công theo các ban chuyên trách: ban

giáo dục, ban tài chính, ban cổ động, ban tu thư. Tuy
nhiên do điều kiện mọi mặt còn nhiều khó khăn nên việc
tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục của ĐKNT còn nhiều
hạn chế. Với cách thức tổ chức, quản lí và vận hành như
trên, ĐKNT đã thể hiện sự tiến bộ của mình so với giáo
dục phong kiến về cả tổ chức lẫn lí luận: có mục đích
giáo dục rõ ràng (giáo dục phục vụ sự nghiệp giải phóng
đất nước), có nội dung, phương tiện, phương pháp, cách
thức tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với mục đích
đề ra. Về quy mô giáo dục có thể nói “giáo dục quốc dân”
bắt nguồn từ ĐKNT, khởi động quá trình toàn dân học
tập và không ngừng tiếp thu những nền học thuật và giáo
dục tiến bộ trên thế giới. Cách tổ chức phát triển ĐKNT
như trên thể hiện lí luận giáo dục, cụ thể là lí luận về
phương pháp giáo dục và quản lí giáo dục đã bước đầu
thâm nhập và được đón nhận ở Việt Nam.
Sự nảy sinh lí luận GDH Việt Nam còn được “thai
nghén” trong phong trào cách mạng yêu nước những năm
1920 dưới sự dẫn dắt của các tổ chức Đảng và Nguyễn Ái
Quốc. Thông qua các hoạt động cách mạng, Nguyễn Ái
Quốc đã từng bước phê phán nền giáo dục nô lệ do thực
dân Pháp điều hành và đề xuất các yêu sách đòi hỏi quyền
lợi giáo dục cho nhân dân Việt Nam. Dựa trên sự kế thừa
các quan điểm giáo dục khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin kết hợp với tình hình thực tiễn giáo dục và đấu tranh
trong nước, Nguyễn Ái Quốc đã vạch ra những nguyên tắc
xây dựng giáo dục ở Việt Nam phù hợp với tiến trình cách
mạng chống thực dân. Trong cuốn “Ðường Kách mệnh”
(1927) và “Chánh cương vắn tắt của Ðảng” (2/1930), Người
xác định rõ: “Khi tiền thừa thãi, thì nên làm những việc này:
1- Lập trường học cho công nhân; 2- Lập trường cho con
cháu công nhân; 3- Lập nơi xem sách, xem báo…” và “Phổ
thông giáo dục theo công nông hóa” [9; tr 2]. Ðặc biệt, ở
“Chương trình Việt Minh” (1941), Người chủ trương:
“Hủy bỏ nền giáo dục nô lệ. Gây dựng nền quốc dân giáo
dục. Cưỡng bức giáo dục từ bực sơ học. Mỗi dân tộc có
quyền dùng tiếng mẹ đẻ trong nền giáo dục dân tộc mình.
Lập các trường chuyên môn huấn luyện chính trị, quân sự,
kĩ thuật để đào tạo các lớp nhân tài... Giúp đỡ và khuyến
khích các hạng trí thức để họ được phát triển tài năng của
họ” [10; tr 26]. Như vậy, trong quá trình tìm đường cứu
nước, Nguyễn Ái Quốc cũng đã tìm ra nền tảng tư tưởng
giáo dục khoa học cho nước ta, “thai nghén” chúng trong
các hoạt động giáo dục cách mạng. Những tư tưởng giáo
dục này chính là những tri thức GDH đầu tiên và có vai trò
nền tảng cho sự phát triển giáo dục mang bản sắc Việt
Nam sau này.
Cả hai con đường trên đều tồn tại nhiều biến số và hạn
chế nhưng đều mang lại ý nghĩa nhất định với sự phát triển
giáo dục ở Việt Nam. Đối với con đường đầu tiên, việc sử
dụng và học tập các sách bằng Pháp văn, chữ Quốc ngữ đã
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giúp thời gian giáo dục ở nước ta được rút ngắn. Chúng
cũng là phương tiện đắc lực để dân ta tiếp cận gần hơn với
các tri thức phương Tây; đồng thời, nó xây dựng nền tảng
cho nguyên tắc giáo dục “dùng ngôn ngữ dân tộc để giảng
dạy” ở nước ta. Thêm nữa, dù đã cố gắng hạn chế hết mức
sự phát triển giáo dục theo chiều dọc ở Việt Nam nhưng
trong một giới hạn nhất định, nền giáo dục Pháp - Việt
cũng đã cung cấp cho dân ta một phần tài nguyên về các
tri thức khoa học giáo dục đương thời, và chính nó cũng là
nguồn gốc phát sinh quan trọng đối với chuyển biến tư
tưởng giáo dục ở tầng lớp sĩ phu yêu nước, là “lợi khí” phê
phán nền cựu học đồng thời cũng “thúc sinh” ý thức giáo
dục mới; hơn nữa, còn cung cấp một phần “dinh dưỡng”
nhất định cho quá trình “thai nghén” GDH Việt Nam. Đối
với con đường thứ hai, mặc dù sự ảnh hưởng của văn minh
phương Tây đã bị biến đổi ít nhiều qua hệ tư tưởng của các
nhà Duy Tân Nhật, Trung, nhưng như vậy nó lại có phần
“gần gũi”, “phù hợp” với bối cảnh văn hoá nước ta đương
thời. Nó như một liều thuốc bổ, khai mở trí tuệ nhân dân
ta để đón nhận một luồng văn hoá mới, đưa Việt Nam
thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn, lạc hậu của ý thức hệ Nho
giáo phong kiến; ý thức được vai trò của giáo dục đối với
sự phát triển của một dân tộc, là vũ khí không thể thiếu
trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và sự tiến bộ vượt
bậc về mặt tổ chức và lí luận giáo dục của dòng giáo dục
cách mạng chính là “sinh mệnh lực” của giáo dục Việt
Nam trong thời kì “thai nghén”.
Từ những phân tích trên có thể thấy rằng, sự du nhập
của giáo dục cận đại phương Tây, trên hai mặt nhận thức
và tổ chức đã “thai nghén” nền giáo dục khoa học ở nước
ta trước ngày cách mạng thắng lợi. Theo quá trình cải cách,
xoá bỏ hệ thống giáo dục phong kiến, phát triển hình thức
học đường mới, học chế giáo dục mới đã “ra đời” cùng với
đó là sự xuất hiện và phát triển của các “mầm mống” lí
luận giáo dục quốc dân do những tri thức yêu nước thành
lập và dẫn dắt. Hơn nữa, các quan niệm giáo dục khoa học
của chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam
đã trở thành nền tảng khoa học của lí luận GDH Việt Nam.
Sự tiến bộ về mặt nhận thức đối với giáo dục cùng với
những lí luận GDH sơ khởi về phương pháp giáo dục, tổ
chức và quản lí giáo dục ở giai đoạn này, chính là dấu mốc
của nhận thức khoa học đối với giáo dục ở Việt Nam.
2.3. Sự thành lập ngành Sư phạm đã “thúc sinh” giáo
dục học ở Việt Nam
Khi một học chế giáo dục mới ra đời và phát triển, nó
không thể tránh khỏi vấn đề liên quan là giáo dục sư
phạm, là đào tạo giáo viên. Điều này cố nhiên là vì khi
một hình thức giáo dục mới được thành lập và phát triển
sẽ cần một số lượng đội ngũ giáo viên được bồi dưỡng
theo đúng chuẩn chuyên môn; do đó, giáo dục sư phạm
trở thành một yêu cầu cần thiết.

Năm 1871 và 1886, thực dân Pháp đã lần lượt thành
lập các trường sư phạm thuộc địa và sư phạm tiểu học
đầu tiên ở Nam Kì để đào tạo giáo viên. Tuy nhiên, giai
đoạn này, yêu cầu về trình độ giáo viên chưa cao, chủ
yếu những người biết chữ quốc ngữ và các phép tính là
có thể trở thành giáo viên. Ở Bắc Kì, đầu thế kỉ XIX, các
trường tiểu học Pháp - Bản xứ Pháp thành lập ban đầu
không đáp ứng được nhu cầu đào tạo giáo viên và nhân
viên có trình độ; do đó, năm 1904 thực dân Pháp mở
trường sư phạm sơ cấp (là phân hiệu thuộc trường Thành
chung Thông ngôn) đào tạo nam giáo viên để phục vụ
cho quá trình cải cách giáo dục của chúng. Đối với
trường Hán học, chính quyền thực dân đã cải tổ việc dạy
và học; đồng thời, mở nhiều lớp đào tạo giáo viên dạy
chương trình Hán học cải cách tại Hà Nội [11; tr 141]
Việc đào tạo giáo viên chỉ dừng lại ở đào tạo chuyên
môn, giáo viên và GDH hầu như chưa có liên quan trong
giai đoạn này. Phải đến lần cải cách giáo dục thứ nhất,
nhà cầm quyền Pháp mới chú ý đến đào tạo nghiệp vụ sư
phạm cho giáo viên bản xứ. Chương trình sư phạm
thường được tách riêng hoặc lồng ghép trong chương
trình của các trường cao đẳng tiểu học hoặc trung học.
Cụ thể, ở lớp Sư phạm, môn sư phạm học về phương
pháp sư phạm được học từ năm thứ 4, 2 giờ mỗi tuần,
năm thứ 5 sẽ thực tập tại các trường tiểu học [12; tr 68].
Đến năm 1917, nhà cầm quyền Pháp mới thành lập
trường cao đẳng sư phạm đầu tiên tại Hà Nội nhằm đào
tạo giáo viên cho các trường sư phạm sơ cấp, trường cao
đẳng tiểu học trong cả nước [12; tr 155], học trình 3 năm
đào tạo 2 ban chuyên môn: Ban Văn Chương và Ban
Khoa học. Trong chương trình đào tạo các lớp sư phạm,
Pháp đã đưa một số tri thức GDH cơ bản ở phương Tây
đương thời vào giảng dạy như: lịch sử giáo dục, tâm lí
giáo dục, xã hội học sư phạm, sư phạm học đại cương,
quản lí học đường và trách nhiệm nghề nghiệp, vệ sinh
đại cương và vệ sinh học đường [12; tr 155]. Từ những
phân tích trên có thể thấy, sự phát triển của hệ thống sư
phạm với yêu cầu đào tạo, nâng cao chất lượng nghiệp
vụ của giáo viên, GDH đã trở thành nhu cầu tất yếu trong
các trường sư phạm. Như vậy, trong giai đoạn này, GDH
hay sư phạm học (pedagogy) được truyền vào Việt Nam
với vai trò là môn học trong chương trình đào tạo giáo
viên của các trường sư phạm. Xét hàm nghĩa của khái
niệm GDH, giai đoạn này hàm ý của GDH là chỉ “Giáo
học pháp”, tức giáo viên ứng dụng “tài nghệ” dạy học
trong hoạt động giáo dục thế nào (phương pháp giáo dục,
quản lí giáo dục, giáo dục trẻ em), ý chỉ “thuật giáo dục”.
Đồng thời, do chính sách kìm hãm giáo dục của nhà cầm
quyền Pháp nên công tác nghiên cứu giáo dục trong các
tổ chức giáo dục và trường sư phạm thời kì này hầu như
không phát triển, thậm chí các tác phẩm về GDH trong
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giai đoạn này cũng hầu như không được biên dịch. Do
đó, với ý nghĩa ngành khoa học, GDH giai đoạn này hầu
như chưa có thành tựu gì.
Cách mạng Tháng 8 thành công, nước Việt Nam Dân
chủ cộng hoà được thành lập, Đảng ta và Hồ Chủ tịch đã
tiến hành xây dựng một nền giáo dục Việt Nam mới, dân
chủ, khoa học và đại chúng. Sự kiến thiết giáo dục này
yêu cầu một lượng lớn giáo viên có trình độ văn hoá cao
và nghiệp vụ sư phạm thuần thục. Tuy nhiên, phải sau
năm 1950, khái niệm GDH mới dần xuất hiện và được
sử dụng rộng rãi trong nền học thuật Việt Nam. Bởi, thứ
nhất, ngay sau khi khai sinh nhà nước Việt Nam, chúng
ta lại tiếp tục cuộc kháng chiến chống Pháp; trong điều
kiện đó, nhiệm vụ cấp bách của giáo dục là “diệt dốt” cho
nhân dân lao động, tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp
theo của sự nghiệp giáo dục, với mục đích giáo dục này
yêu cầu trình độ giáo viên chưa cần quá chuyên sâu về
nghiệp vụ, thêm nữa hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ cũng
không đủ điều kiện cho GDH phát triển. Thứ hai, GDH
(trước 1950 còn gọi là sư phạm học) là một ngành khoa
học mới, nhận thức về nó trong giới giáo dục Việt Nam
lúc bấy giờ chỉ dừng lại ở một môn học nghiệp vụ (như
thời Pháp thuộc) chứ chưa phải là một ngành khoa học.
Sau năm 1950, công tác ngoại giao với các nước xã hội
chủ nghĩa (Liên Xô và Trung Quốc) được thiết lập, nhiều
tác phẩm GDH được truyền nhập vào Việt Nam và trở
thành môn học bắt buộc trong các trường sư phạm, các
tổ Tâm lí học - GDH cũng được thành lập tại các trường
sư phạm để nghiên cứu và giảng dạy bộ môn này. Tác
phẩm “Giáo dục học” của viện sĩ N.A. Kaiipod (Liên Xô)
là tác phẩm mang lại ảnh hưởng lớn nhất đến sự hình
thành và phát triển GDH như một ngành khoa học tại
Việt Nam. Đây là một tài liệu giảng dạy và là tài liệu
tham khảo chính trong các trường sư phạm ở nước ta
trước khi chúng ta tự biên soạn được các tài liệu giảng
dạy mang bản sắc riêng phù hợp với tình hình đất nước.
Năm 1961, sự ra đời của Viện Khoa học giáo dục đã đánh
dấu cho sự hình thành và phát triển GDH Việt Nam với
vai trò là một khoa học. Như vậy, sau giải phóng, sự phát
triển GDH là một tất yếu trong định hướng phát triển đất
nước và phát triển giáo dục tại Việt Nam; và mục đích
đầu tiên của sự phát triển này là nhằm phục vụ hoạt động
bồi dưỡng, đào tạo trong các trường sư phạm.
Như vậy, việc Pháp thiết lập hình thức giáo dục mới
tại Việt Nam, mở các lớp đào tạo sư phạm không chỉ giúp
dân ta phá bỏ rào cản ý thức sư phạm lạc hậu của nền
giáo dục Nho học mà còn cung cấp các tri thức khoa học
GDH tiến bộ cho dân ta, xây dựng nền tảng thiết lập sự
xuất hiện một nền khoa học mới - khoa học giáo dục vào
Việt Nam; từ trên nền tảng đó, xây dựng nên ngành khoa
học giáo dục mang bản sắc “hoàn toàn Việt Nam”.

3. Kết luận
Từ những phân tích trên, có thể thấy, xu hướng “Tây
học dẫn Đông” đã tác động mạnh mẽ đến sự cải cách giáo
dục ở Việt Nam; đặc biệt, sự phân hoá chương trình học
đã tạo điều kiện cho nhiều chuyên ngành khoa học được
dẫn nhập và phát triển ở Việt Nam, trong đó có GDH.
Chỉ là, GDH trong một thời gian dài ở Việt Nam chỉ đóng
vai trò là môn học về “thuật giáo dục” trong tiến trình đào
tạo giáo viên của các trường sư phạm. GDH chỉ trở thành
một khoa học thực thụ khi nước Việt nam Dân chủ Cộng
hoà được thành lập, khi nền giáo dục “hoàn toàn Việt
Nam” được xây dựng, các nghiên cứu sâu về giáo dục
dân tộc và thế giới được hình thành để đưa nền giáo dục
dân tộc ngày càng phát triển.
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